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Abstract: 

One of the important requirements for promoting Iran's position in the global 

distribution of power is to have advanced knowledge and the first scientific 

and technological position in the region, which is reflected in the 1404 vision 

document of the Islamic Republic of Iran. E-government in its various 

indicators is also one of the important indicators for gaining the first place in 

science and technology in the region. In this context, one of the important 

trends and emerging technological tools in recent years is the growth of the 

Internet of Things as a global network of machines and devices that benefit 

from the ability to interact with each other through specific functions and 

protocols. This article addresses the fundamental question of whether the 

Internet of Things is effective in achieving e-government and the position of 

regional power in Iran. The statistical population of this research includes 30 



faculty members familiar with the subject of the research, whose opinion 

about the IoT reference model was taken by a questionnaire and 25 data were 

analyzed using SPSS software version 25. The results showed that the 

reference model is effective in increasing the governance of the Internet of 

Things in e-government (p <0.05). Also, the value of chi-square for the 

interaction of the reference model is equal to 32.67 and the value of chi-

square in the table at the level of 95% with 4 degrees of freedom is equal to 

11.67, so the effectiveness of the reference model is acceptable to professors. 

Keywords: Islamic Republic of Iran, Vision 1404 Document, Internet of 

Things, e-Government, Southwest Asia 
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 چکیده

 یو منطقه ا یجهاا عیکشوو ر  ر امات ت ز گاهیالزامات ارتقاء جا نیاز مهمتر یکی

 ر منطقه است که  یو فناور یاول علم گاهیو جا شرفتهیاز  ااش پ یقدرت، برخ ر ار

شم ااداز  سند چ سالم یجمه ر 1404 ر  ست. تحقق  ولت  افتهیااعکاس  رانیا یا ا

شاخص ها کیالکتروا سب جا یشاخص ها جملهاز  زیمختلف آن ا ی ر   گاهیمهم ک

روادها و  نیاز مهمتر یکیچارچ ب،  نی.  ر اباشوودی ر منطقه م یو فناور یاول علم

شد ا ریاخ یهاسال ا ظه ر فناورااه  ر یابزارها ش نتراتیر شبکه  کیبه عن ان  اءیا

 قیرا از طر گریکدیتعامل با  ییاسوووت که ت ااا هاییو  سوووتگاه هانیاز ماشووو یجهاا

منتفع سوواختن جامعه کاربران هد ، بر اسوواس  یخاص برا هایو پروتکل ملکر هاع

 ایش   که آ یپر اخته م یپرسش اساس نیمقاله به ا نی اراد.  ر ا ژهیو هایاستیس

ش نتراتیا ست؟  رانیا یاقدرت منطقه گاهیو جا کی ر تحقق  ولت الکتروا اءیا مؤثر ا

 قیآشنا با م ض ع تحق یعلم تیهئ دیافر از اسات 30شامل  قیتحق نیا یجامعه آمار



ت سط پرسشنامه گرفته شد و  اءیاش نتراتیباشد که امر آاها  رباره مدل مرجع ا یم

قرار گرفت.  لیو تحل هیها م ر  تجز ا ه 25 راسووتیو SPSSافزار با اسووتفا ه از ارت 

تا  لت ر  و اءیاشووو نتراتیا یراهبر شیاشوووان  ا  مدل مرجع بر افزا قیتحق جیا

شم ااداز  رانیا یاقدرت منطقه گاهیو ارتقاء جا کیالکتروا سند چ سب با   1404متنا

تعامل مدل مرجع برابر با  ی و؛ برا یمقدار کا نیهمچن( P<05/0اسوووت   رگذاریتأث

سطح  یو مقدار کا 67/32 صد با  95 و  ر جدول  ر   67/11برابر  ی رجه آزا  4 ر

 است. یرفتنیمدل مرجع پذ یرگذاریتأث دیاست لذا از امر اسات

 اء،یاش نتراتی، ا1404سند چشم ااداز  ران،یا یاسالم یجمه ر: واژگان کلیدی

 یجن ب غرب یایمنطقه آس ک،ی ولت الکتروا

 09/03/1401 :رشپذی خیتار 25/01/1401: ینیبازب خیتار 18/08/1400: افتیدر خیتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه. 1
شده از  1404سند چشم ااداز  شخیص مصلحت امات تدوین  که ت سط مجمع ت

باشد. از های کلی امات  ر آینده میجمله مهمترین اسنا  راهبر ی  ر زمینه سیاست

شده می شاره  سند به آاها ا سب جایگاه اول جمله اهدا  مهمی که  ر این  ت ان به ک

از، قفق ااه،یم یای شووامل آسووبی  ر زمینه علم و فناوری  ر منطقه آسوویای جن ب غر

علم  دی ل ر ت ییت ااا و شرفتهیاز  ااش پ یبرخ ر ار، (هیهمسا یو کش رها ااهیخاورم

شیاء یکی از مهمترین روادهاو فناور شاره کر . از طرفی  یگر اینترات ا ی ا ظه ر ی ا

ست که اهمیت ویژه ستیابی ایران به فناورااه  ر زمینه علم و فناوری ا اهدا  ای  ر  

دیدگی ا پ ار . عالوه بر این  1404علمی و حتی اقتصا ی تعیین شده  ر چشم ااداز 

ته های از برجسووو مد یا قهالمللی و حتی اممتح ل  ر امم بینترین پ ای های منط

سیاست خارجی مطل ب بر مح ریت 1399باشد  قاسمی، می ( که مستلزت کاربست 

باشووود.  فرجی، ای میسوووطح منطقهمنافع ملی  ر  وران وضوووعیت گذار قدرت  ر 

1399) 

 با که اشوویاء از ایشووبکه به که اسووت ا ظه رو ابزار  مفه ت یک 1اشوویاء اینترات

س رهای طریق یکدیگر از سیم سن شاره می اراد صالتا بی صلی ایده. کند، ا شت ا  پ

                                                           
1   Internet of Things (IOT) 
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 م ر  مرس ت اشیاء  ر ارتباطات و محاسبات قابلیت عبیهت شامل اشیاء اینترات مفه ت

ستفا ه شیاء ا غاتمی ا شد. اینترات ا ست.  یجیتال با فیزیکی  ایای با اینترات   ر ا

 کسب و فر  به آاالین منحصر ه یت یک آور ن  ست به جهت معم لی اشیاء وسایل

 ر ح زه این پژوهش،  .شوو ادمین عجی تکن ل ژی با خارجی، محیط با تعامل ت ااایی

ارزیابی راهبری  یک مدل جدید برای به ایجا  اینترات اشووویاء و ایاز منم ر از  ااش،

شی ست.  اا سالمی ایران ا شیاء  ر  ولت الکتروایک جمه ری ا که از پیش  اینترات ا

ها  ر ط ل مطالعه به اینترات اشیاء و فرایند جمع آوری  ا ه زمینه ا یسنده  ر ح زه

ان از و حصوو ل اطمین از طریق ت سووعه مدل جدید ارزش این تحقیق آید. سووت می

اینترات اشیاء  ر به اشتراک گذاری اطالعات و  ر اتیجه اقتدار  ولت  سطح سازگاری

شیاء اینترات ش  .منعکس می الکتروایک صال یک ا شیاء برای اینترات طریق از ات  ا

اسووت  فیزیکی  ایای به هاتکن ل ژی ارتباط و هاکننده فعال و سوونسوو رها ت سووط

های اطالعاتی و ثر رو به ت سوووعه سووویسوووتمؤش م(. اق2015، 1  ایجکمن و همکاران

سازمان سیاری ها،  ولتفناوری اطالعات  ر  ست. ب شیده ای سی پ  ش رها بر ک ها و ک

سازماناز ولت سط حها و  ستراتژیک، براامه ها  ر تمات  ریزی، اجرایی و عملیاتی  ر ا

سیاسی،  فاعی، صنعت، بازرگاای و ... به بخش های سیستمهای اقتصا ی،اجتماعی، 

سته هستند. به عبارت  یگر فناوری اطالعات با ماهیت و م ج  یت  اطالعاتی خ   واب

ها و خدمات مالی که  ر آن آاها عجین شده است.  ر صنایعی مااند ارتباطات، رسااه

 "ها و ت فیق محصووو بت به ماهیت الکتروایکی خ   از یکتر هسوووتند، بقا سوووازمان

وج زا ه، ر ا ن بکارگیری اثربخش فناوری اطالعات اسوووت ر گرو میزا"ها ملت- ولت

، سیستم اطالعاتی 2«های اطالعاتی ااگلیسآکا می سیستم»براساس تعریف  (.1394

پر از  و تمات ابعا  و اجزاء را به کلیت سووامااه یخیره، پر ازش و اشوواعه اطالعات می

ها و...  ر بر ها، روالویهافزار، ارتباطات، رافزار، ارتاعم از ااسوووان، اطالعات، سوووخت

 گیر ،  ر حالیکه فناوری اطالعات، تنها به بعد تکن ل ژیکی سووویسوووتم ت جه  ار می

 (.1395 سلطاای فر، 

شیاءیکی از چالش های پیش روی  ست کهاینترات ا  ، چندپاره ب  ن این پلتفرت ا

جهاای  ر ساز . کنسرسی ت وب  یگر این مسئله را حا تر میهای پلتفرتشدن اضافه 

سهیل ایجا  خدمات با پلتفرت سئله و ت های محدو  و قابلیت جهت جل گیری از این م

سعه سط ت  ها ت ار . بنابراین تمرکز بر پلتفرت پلتفر هندگان گات برمی خدمات باز ت 
                                                           

1   Dijkman et al 

2   UK Academy of Information System (UKAIS) 
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پذیرای پلتفرت که  یه ااتزاعی  یک ب باشووود. این امر بر اسوووت؛ یعنی  های م ج   

ال  های صوونعتی و تغنی متکی اسووت. تعدا  زیا ی از ا ای  اسووتاادار های فرا ا ه

ها   ا ه اشوویاء وج    ار  که باید با یکدیگر به منم ر شووناسووایی پتااسوویل 1خدمات

شیا، قا ر  (. از س ی2015، 2 راگت همکاری کنند صلی اینترات ا  یگر یکی از اهدا  ا

از اطالعات ت لید   هساختن ااسااها و ماشینها به  رک بهتر محیط اطرافشان با استفا

این  رک براساس  (.2013، 3شده ت سط اا اع ابزارهای حسگر است  گابی و همکاران

های گیر ؛  ا ههای ت لید شوووده ت سوووط ابزارها،  ا هسوووه ا ع  ا ه صووو رت می

(. 4،2012کننده محیط  باراقی و همکاران های ت صوویفکننده ابزارها، و  ا هت صوویف

ابزارهای حسووگر، با پیشوورفتهای فنی  ر ح زه فناوریهای حسووگر هزینه  اسووتقرار کم

پذیر شووده اسووت. با این وج  ، ت صوویف ابزارهای حسووگر هن ز به صوو رت یک امکان

های ه شوومند باقی اسووت. های پ یا مااند شووهر و سوواختمانویژه  ر محیطچالش، به

ستم سی صص م ر  ایاز برای حفظ  شیا میتخ  ااد به عن ان تهای مبتنی بر اینترات ا

چالشووی  ر اسووتقرار م فقیت آمیز آن تلقی گر  . به ط ر معم ل، ابزارهای اینترات 

شیا از امر قابلیت صیف میا ص رت معنایی ت  شان به  سگر  آگاروال و  ش ادهای ح

شووو اد برای ت صووویف می (. معناهای محیط براسووواس ح زه کاربر 2013، 5همکاران

هایی  رباره ت صیف معنایی ممکن است شامل  ا همثال،  ر م ر  ساختمان ه شمند 

های پشتیبان تصمیم با استفا ه ها و غیره باشد.  ر اتیجه، مدلها، پنجرهقطبقات، اتا

شووو اد. کند، سووواخته میاز فرا ا های که هم ابزارها و هم محیط را ت صووویف می

های پ یا محیط گیری مؤثر  ر مندی از فرا ا ه با کیفیت باب زیربنای تصووومیمبهره

ست شیا ا سترر و همکاران( مبتنی بر اینترات ا (. مدیریت خ  کار ابزارهای 2011، 6فی

های مبتنی بر اینترات اشوویاء مشووکل اصوولی  ر حسووگرو خ  سووازگاری سوویسووتم

 (.2011، 7 ما است های پ یامحیط

سووورعت پیشووورفت فناوریهای اطالعات و   ولت ایز از این امر مسوووتثنی اب  ه و

اطات بر خدمات  ولت الکتروایک ایز تأثیرگذار اسووت. با ت سووعه جامعه اطالعاتی ارتب

                                                           
1   Service Data Objects 

2   Raggett  

3   Gubbi et al 
4   Barnaghi etal 
5   Aggarwal etal 

6   Pfistereretal 
7   Ma 
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 ر ح زه های اقتصووا ی، سوویاسووی، اجتماعی، علمی و فرهنگی  ر سووط ح مختلف 

سازماای راهبریجهاای، منطقه شیاء اه ای، ملی و  ست اینترات ا شده ا تنها پذیرفته 

شمار مبلکه از راه سی ا اره ام ر، به  سا سازمان به ی آید.های ا ها با ها و  ولتعالوه 

رواق  تنها به کسب و کار جاری خ  ت سعه بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات اه

و ایجا   های جدیدگیری از آن برای کسوب فرصوت هند بلکه  ر جسوتج ی بهرهمی

سط ح منطقه مزیت رقابتی برای خ   ستند.ای و جهاای  ر  سی و  ه سیا عدت ثبات 

 ست به  ست شدن  ولت  ر میان سالیق گ ااگ ن و حتی بعضاً متضا  که هر کدات 

کر اد، ای ااتخاب میالمللی و منطقهمسوویری خاص را برای ا اره کشوو ر و تعامل بین

هد  بنیا ی سووند چشووم ااداز ضوورورت وج   یک اقشووه راه واحد و م ر  وث ق که 

شد، اثبات می 1404 سند به این اماید. هدفی کرا تحقق بخ ه  ر  و بند مهم از متن 

 شرح آمده است:

بر سووهم برتر  یمتک ،یعلم و فناور دیت ااا  ر ت ل شوورفته،یبرخ ر ار از  ااش پ »

 .یمل دی ر ت ل یاجتماع هیو سرما یمنابع ااساا

سطح منطقه صا ی، علمی و فناوری  ر  ست یافته به جایگاه اول اقت سیای   ی آ

سیای شامل آ میااه، قفقاز، خاورمیااه و کش رهای همسایه( با تأکید بر  جن ب غربی  

سطح جنبش ارت سبی  افزاری و ت لید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصا ی، ارتقاء ا

 .(1404 سند چشم ااداز،  «. رآمد سرااه و رسیدن به اشتغال کامل

برای ای های بالق هفناوری اینترات اشوویا به عن ان یک فناوری ا ظه ر پتااسوویل

شده کارآمد کر ن خدمات  ولت  ستیابی به اهدا  تعیین  ص رت  یجیتال و   را به 

ر این ت.  برای  ولت اسوو ااپذیر به همراه خ اهد  اشووت و کاربر  آن روادی اجتناب

ت صوویف اینترات اشوویا و چیسووتی فرا ا ه پر اخته ابتدا به راسووتا  ر مطالعه حاضوور 

صار به مدل سپس به اخت شاره میهای میش  .  شیاء ا گر  .  ر اهایت جامع اینترات ا

حال با ت جه به  .گر  اعتبار سوونجی الگ ی مناسووب راهبری اینترات اشوویاء ارا ه می

سئلهمطالب ف ق  سب برای آن  م سخی منا ضر  رپی یافتن پا سی که تحقیق حا سا ا

شد ست این می با ش نتراتیا ایآکه  ا رت قد گاهیو جا کی ر تحقق  ولت الکتروا اءیا

س رانیا یامنطقه ستؤم یجن ب غرب یای ر منطقه آ سخ به این پرسش ثر ا ؟ برای پا

جهت  ،مرجع ارا ه شووده  ر این تحقیق آیا مدلسووؤابت کلیدی ییل مطرح شوود که 

شیاء  ر  ولت الکتروایک سب  افزایش راهبری اینترات ا شد؟میمنا اعتبار  و اینکه با

از امر  ت اشووویاء  ر  ولت الکتروایکالگ ی مناسوووب جهت افزایش راهبری اینترا

 ؟خبرگان به چه میزان است
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 اءیاش نترنتی: ایچارچوب مفهوم. 2

ر  اشت ن  م  نیت سط ک  1999بار  ر سال  نیاخست یبرا ا،یاش نتراتیمفه ت ا

 اء،یه اشاز جمل ز،یکر  که  ر آن همه چ فیرا ت ص ییایاستفا ه قرار گرفت. اشت ن  ا

 یسازمااده اجازه  هند آاها را  ترهای اشته باشند و به کامپ تالیجی  تیخ   ه  یبرا

س  تیریو مد شت ن عقا1393 مکاران،و ه یمدا یکنند  م  براز ا نیخ   را چن دی(. ا

ت مهم ها و اطالعا دهی. امیاز ما ه سوواخته شووده ا رام نیپ اءی اشووت که ما و اشوو یم

(. 1999ن، برخ ر ار هستند  اشت  یبابتر تیاز اهم ایوج   م ا  و اش نیهستند، با ا

مه هاسوووت که  ر  یو جهاا ریفراگ یمفه ت و الگ  کی اءیاشووو نتراتیا گری  انیبه ب

 جهان کی جا یا یو مشوووابه آن برا دیحمل و اقل، سوووالمت، ت ل ،یاارژ های¬ح زه

ا بو  اءیاشوو یو مجاز یکیزیبا اتصووال ف یفناور نیاسووت. ا یریه شوومند قابل بکارگ

امکان  ،شرفتیاطالعات و ارتباطات سازگار م ج   و  ر حال پ یهایاستفا ه از فناور

ح اصوووطال ی(. به ط رکل2012  ،ی.ی.تی آ کندیرا فراهم م شووورفتهیارا ه خدمات پ

ش نتراتیا وب  و نتراتیگ ااگ ن گسترش ا های¬پ شش جنبه یبرا یاصل یاواژه ایا

ستگاه یریبه کارگ قیاز طر ،یکیزیبه قلمرو ف ستر ه   ست که  یاشده عیت ز یهاگ ا

(. 1394 ر،برخ ر اراد (خدمتگزا یراه ااداز ایسووونجش  ،ییشوووناسوووا یهاتیاز قابل

 انیم ،یسووخت افزار یسووتمهایرسوویاز ز یشووامل مجم عه ا اءیاشوو نتراتیا یفناور

عامل ب یو ارت افزار یافزار لذا ت با کاربر   سوووتمیرسووویسوووه ز نیاسوووت،  مذک ر 

 یکیست. برخ ر ار ا یفناور نیبه ا یابی ر  ست ییبسزا تیبزت از اهم یاستاادار ها

که  یست، به ط رح زه ا نی ر ا یافرا ا ه یهاطرحاستاادار ها، استاادار ها و  نیاز ا

 ایاش نتراتیت سعه ا یرا برا یروشن ندهیآ ت انیام یافرا ا ه یلدهایبدون ت جه به ف

ش گری  انیو به ب سا اءیورو  ا شمند  سازمان یکیزیبرفیه  ها و به ط ر خاص  ر  ر 

 ی ر ط اءیاشوو نتراتیا شوورفتیاز رواد پ یمتصوو ر ب  . خالصووه ا کی ولت الکتروا

فاوت م یها وره جدول   یال یمت هده م1 ر  له پنج  نیشووو  .  ر ا ی( مشوووا قا م

سترش ا یبرا یضرور یتکن ل ژ ش نتراتیگ شده  اءیا ساس خدمات مطرح  م فق برا

ابل  رک به ط رکامل ق یزماا کی ولت الکتروا یبرا اءیاش نتراتیا یاست. ارزش واقع

د  م ین را  اشته باشن گریکدیارتباط با  یرقرارب تیمتصل قابل یاست که  ستگاه ها

 (.1396 ،یدیزا ه و حم
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، 1ر و همکاراناینترات اشیاء  ساادرمیک تکن ل ژیهای پیشرفت .رواد(1جدول)

 (74؛ 2010

 2020بعد از 
2020-

2015 
  2010قبل از  2015-2010

شناخت شبکه، 

های خ   شبکه

آم ز و خ   

 تعمیر

مفه ت 

ه شیاری 

 شبکه

های خ  آگاه و شبکه

خ   سازمااده، شبکه 

صبر، مخزن -های تاخیر

شبکه و ت ان شبکه، 

 تکن ل زی های هیبریدی

های شبکه

 حساس
 شبکه

های براامه 

کاربر  مح ر 

اا  اشیاء اینترات

مشخص، براامه 

گسترش راحت 

اشیاء،  اینترات

همکاری ااسان و 

 اشیاء و اینترات

 اشیاء برای همه

براامه های 

هد  مح ر 

ه ش ت زیع 

شده و رفع 

مشکالت، 

محیط 

همکاری 

 اشیاء با اشیاء

های مقیاس بزرگ، ماژول

ارت افزار معنایی باز، 

 الگ ریتم های ترکیبی

اشیاء  اسل جدید اینترات

بر اساس ارت افزار های 

اجتماعی، اسل جدید 

اشیاء بر اساس  اینترات

 براامه های  ولت

های ارتباط شبکه

 یکپارچه اینترات

اشیاء  ر جهت 

RDBMS  پلتفرت

های بر اساس 

رویدا  

سنس رهای میان 

افزار ها، سنس ر 

شبکه های میان 

افزار، الگ ریتم 

های مجاورت 

 محلی

نرم افزار 

و 

 الگوریتم

ااا  تکن ل ژی و 

 م ا  جدید

سنس رهای 

ه شمند، 

سنس رهای 

فعال کننده 

 های بیشتر

 ریافت کننده های چند 

پروتکلی، سنس رها و 

فعال کننده های بیشتر، 

 تگ های ایمن و ارزان

 RFIDتگ های 

و برخی 

سنس رها، 

سنس رهای 

 ستگاه های 

تلفن همراه، 

NFC  ر تلفن 

های همراه، 

 MEMتکن ل ژی 

سخت 

 افزار
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های ارزان تر و 

 ک چکتر

بهینه سازی و 

 فرآیند شناسنده

محت ا و 

پر ازش  ا ه 

و پاسخ  ا ه 

 ها

اارژی/ طیف فرکااسی 

پر ازش  ا ه آگاه، 

پر ازش  ا ه محت ای 

 مناسب

پر ازش  ا ه 

ترتیبی، پر ازش 

 ا ه م ازی، 

 کیفیت سرویس

پردازش 

 داده ها

 

 ضرورت یک مدل مرجع ـ3

سبات، شبکه،  شیاء اینترات آما ه که  ا ه مدیریت هایمعماری و هابراامه محا  ا

ستند شی و ارتباطی مدل یک ایازمند ه شندمی متفاوت پر از ستاادار ی امروزه،. با  ا

شریح یا و شناخت برای شیاء اینترات برای هامدل این ت  محدو ه مثالً .ادار  وج   ا

ستگاه بین ارتباط شی ه و عملکر  شیاء اینترات های  ستم و ا ستگاه و هاسی  های 

 شبکه یک ای،شبکه هر اه است، این حقیقت. ایست مشخص  قیقاً اشیاء غیراینترات

شیاء اینترات ست ا ست بزت اه و ا شد که ا ست بزت همچنین،. با  ایبراامه هر که ای

 یا و ماشین کنترل تحت  ا ه که کلی، زماای  رحالت. باشد اشیاء اینترات براامه یک

 سوویسووتم یک با احتمابً گر  می ارسووال شووبکه ط ل  ر و شوو   می ت لید تجیهزات

 وج   ایز رابطه این  ر اسوتثنا اتی اسوت ممکن البته .هسوتیم م اجه اشویاء اینترات

 که است ت صیفاتی و صریح تعاریف ارایه مرجع، مدل یک ایجا  از باشد. هد   اشته

 و هابراامه مؤلفه های مختلف اینترات اشوویاء شووامل عناصوور، با رابطه  ر را آاها بت ان

 هایویژگی از ای مجم عه باید  ارای مرجعی الگ ی چنین. بر  کار به هاسووویسوووتم

 : ش   تضمین آن م فقیت تا باشد منحصربفر 

 و متعد  هایبخش به را پیچیده هایباید قا ر ب   تا سوووامااه:  سوووا ه 

 تحلیل و بررسی را آاها بیشتری شناخت بت ان با تا کر  تقسیم تریک چک

 .ام  

 سایی امکان تکمیلی، و مناسب های ا ه ارایه با: روشن  مختلف سط ح شنا

 اماید. ایجا  را مشترک واژگان یک و اماید فراهم را اشیاء اینترات

 سایی سایی امکان:  شنا صی ا ع به ایاز شنا  ر  شده بهینه از پر ازش خا

 .اماید فراهم را سیستم مختلف بخش های ط ل

 ت لید ت سووط اشوویاء اینترات محصوو بت تعامل و ایجا  اسووتاادار : امکان 

 .اماید فراهم را متعد  کنندگان
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 راتاینت با مفه می صر  برخ ر   رمقابل واقعی برخ ر  امکان: سازماادهی 

 (.1395اماید  صمصمامی،  می فراهم را اشیاء

 اءیاش نترنتی. مدل مرجع ا4

 های مهم بکارگیری اینترات اشووویاء ، فقدان وج   یک مدل مرجعیکی از چالش

سال  شبختااه  ر اکتبر  ست که خ  شیا اینترات جهاای ااجمن  رکنفرااس 2014ا  ء،ا

شوویاء را مدل مرجع اینترات ا  Intel و  IBM امیر هاییشوورکت همکاری با سوویسووک 

اد.  ر این ناوری مدل مرجع، معرفی کر  خت اجزاء مختلف، هایف  و افزاریسووو

هووای هر بیووه بووه همراه ارتبوواط بووا یکوودیگر، محوودو ه اح ه مرب طووه، افزاریارت

د های مختلف شووناسووایی تا امکان کار با محصوو بت چندین ت لیهای بیهاینترفیس

 (1395 صمصمامی، های مختلف به سا گی فراهم گر  . کننده و تعامل بین بیه

 های فیزیکی و کنترل کنندگانسطح اول: دستگاه. 1. 4

که  ر آن  ی. سووطحشوو  یشووروع م کیبا سووطح  اءیاشوو نتراتیمدل مرجع ا

 نیکه ممکن اسوووت چند رادیگیقرار م یو کنترل کنندگاا یکیزیف یها سوووتگاه

 فیامل طشقرار اراد که  اءیاش نتراتیا اءی.  رسطح ف ق، اشندی ستگاه را کنترل اما

 ایرسال و اکه قا ر به  باشندیم  (Endpoint device) ییهااز ستگاه یاگستر ه اریبس

 رادیگیمقرار  هیب نیکه  ر ا ییهااطالعات هسوووتند. تعدا  و تن ع  سوووتگاه افتی ر

 ک نیلیتراشوه سو کیها به اادازه  سوتگاه ی. برخباشودیو گسوتر ه م عیوسو اریبسو

شندیم س کیبه اادازه  گری  یو برخ با ش نتراتیحمل و اقل. ا لهیو از  ستیبایم اءیا

 ،یدیحم و م ین زا ه  دیاما تیها حمااز  سوووتگاه یامتن ع و گسوووتر ه همجم ع

 (.33؛ 1396

  سطح دوم: اتصال. 2. 4

ترین کارکر  آن ااد که مهمارتباطات و اتصوووابت  ر سوووطح  وت متمرکز شوووده 

ها و ها  سووطح یک(،  ر ط ل شووبکهمطمئن بین  سووتگاهااتقال اطالعات به م قع و 

شبکه سه اتقاق بین  سطح  سطح پایین  ر  ست. پر ازش اطالعات  سطح  وت( ا ها  

باشووند که  ر مدل مبا له  ا ه سوونتی  ارای چندین کارکر  می هایشووبکه افتد.می

ستاادار سازیسازمان بین بیه ای 7مرجع  ست. 1المللی ا شده ا شریح  سی ت م ستیک 

شیاء ست  اینترات ا شبکه ارتباطات ا سط ح متعد ی عالوه بر  شامل  یکی از . کامل 

                                                           
1  International Organization for Standardization (ISO) 
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های بزت  ر ت ان برقراری ارتباط و ااجات پر ازش ،اینترات اشووویاء اهدا  مدل مرجع

شبکه شبکه متفاوت امیکنار  ست و ایاز به معرفی و یا ایجا  یک  شد های م ج   ا با

 (.33؛ 1396 م ین زا ه و حمیدی، 

 Edge Computing  سطح سوم : . 3. 4

وظایف سطح س ت به این ضرورت مهم اشاره  ار  که بزت است  ا ه به اطالعات 

سطح  شد و هم بت ان از آن  ر یک  سب با سازی منا ش   تا هم برای یخیره  تبدیل 

ستفا ه گر  . این بدان  شت  ا ه را برعهده  ار ( ا سطح چهارت که وظیفه اابا بابتر  

های سووطح سوو ت بر روی تحلیل حجم بابیی از  ا ه و تبدیل نی اسووت که فعالیتمع

متمرکز است. یکی از اص ل مهم مدل مرجع اینترات اشیاء، قابلیت پر ازش  ر اولین 

  ا ه معم بً .های ه شمند استشبکه ت سط سیستم  edge  ر بخش مکان و ترجیحاً

 سطح اتصال(  ر واحدهای ک چک  ای سطح  وتهای تجهیزات شبکهت سط  ستگاه

سال می ص رتار س ت، پر ازش بر روی آاها به  سطح    packet-by-packet گر  .  ر 

  ا ه واحدهای  ر رابطه با شووو  . این پر ازش محدو  اسوووت چراکه صووورفاًااجات می

 این آگاهی وج   ادار . 1هاتراکنش امیر م ار ی  رخص ص و  ار  وج   آگاهی

    رم : انباشت دادهسطح چها. 4. 4

می  ااد. از این منمرای با هد  ااتقال مطمئن  ا ه ایجا  شدههای شبکهسیستم

ستمی که ت ان اطالعات را  ا ه  ر حال حرکت  ر امر گرفت  اناطمین ضریب با بای

ل شووبکه و  ر ط  چهارت، ا ه ازسووطح قبل یابند. تا  یگرااتقال اقطه به ایازاقطه باب

ساس  ستگاهبر ا سط   شده ت  ساختار تعیین  بجا های ت لید کننده  ا ه جااادازه و 

 شوو  . می منتقل  ا ه، ا ه ت لید با زمانهم یعنی مدل،رویدا مح راسووت شوو  .می

های های م ج    ر سوووطح اول مدل مرجع اینترات اشووویاء  ارای قابلیت سوووتگاه

 ی وت مدل مرجع تا حدوباشند. این وضعیت  ر سطح  محاسباتی و یا پر ازشی امی

 یا هاهای محاسوووباتی امیر ترجمه پروتکلکند و امکان ااجات برخی فعالیتتغییر می

 با نزما  ار . هم وج   هابراامه برخی  رقالب شوووبکه امنیتی ق اعد وتنمیم تدوین

 گر  .های بیشتری فراهم میبابتر، امکان ااجات پر ازش سط ح سمت به حرکت

ضبط و  سطح چهارت، امکان پس از  سط  ستراحت ت  ضعیت ا قرار  ا ن  ا ه  ر و

ها گر   و براامهها به صوو رت غیربال راگ فراهم می سووتیابی به  ا ه ت سووط براامه

                                                           
1-  Sessions  
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شند م ین زا ه و حمیدی، می شته با ستیابی  ا ؛ 1396ت ااند  ر زمان ایاز به  ا ه  

34.) 

   سطح پنجم : چکیدگی داده. 5. 4

ستم شیاء میهای سی ست قابلیت بزرگاینترات ا شدن  ر ابعا  مختلفی را بای تر 

سازمان با کالس کار جهاای. همچنین  سازمان محلی گرفته تا یک  شند از یک   ارا با

های یخیره سازی مختلفی را ها قابلیت حمایت از سیستمگ اه سیستمبزت است این

اء و  ا ه سوویسووتم های قدیمی های اینترات اشووی ارا باشووند تا بت ان  ا ه  سووتگاه

را یخیره کر . وظایف سوووطح پنجم مدل  CRM و ERP , HRMS  امیر سوووازماای

سازی آن با هد   ضای یخیره  سیر  ا ه و ف شیاء ، تمرکز بر روی تف مرجع اینترات ا

 ها است.تسهیل  ر پیا ه سازی و بهب   عملکر  سیستم

  برنامه ها سطح ششم :. 6. 4

 افزارش  . ارتمی مه است. جایی که تفسیر اطالعات ااجاتسطح ششم، سطح براا

  رحد سرعتی به بنابراین کند،تعامل برقرار می data at rest  و 5باسطح  سطح این  ر

خصوو ص ماهیت یک   ر اشوویاء اینترات مرجع ب  . مدل اخ اهد ایاز شووبکه سوورعت

ها چراکه براامهکند و خ   را  رگیر این م ضووو ع اکر ه اسوووت. براامه سوووک ت می

سیار گستر همی ش اد که به ع امل مختلفی امیر وضعیت ت ااند طیف ب شامل  ای را 

برخی براامه ها  ها و ایازهای کسب و کار بستگی  ار . مثالًبازار، ماهیت  ا ه  ستگاه

نگ  ا ه  سوووتگاه ماایت ری ند، برخی  یگر بر روی کنترل ها تمرکز میبر روی  مای ا

 هاراترکیبغیر سوووتگاه هاو ا ه سوووتگاه  ا ه کز  اراد و برخی  یگرها تمر سوووتگاه

ستلزت و کنترل هایبراامه سازی خ اهندکر . پیا ه  معماری بکارگیری ماایت رینگ،م

به آاها خارج از بحث مدل مرجع  اشوواره که اسووت ا یسووی براامه مختلف الگ های و

  (.12؛1397اینترات اشیاء است پ ر راجبر، 

   وتعامل فرآیندها هفتم : سطح. 7. 4

ممهر  7شوو اد.  ر سووطح  ر اینترات اشوویاء ، افرا  و فرآیندها ایز  رگیر کار می 

ستماین  رگیری و تعامل را می سی شده ت سط  شاهده کر . اطالعات ت لید  ها ت ان م

  ارای صوو رت  رغیراین، گر اد بایسووت منجر به یک اقدات و یا واکنش مناسووبمی

ادکی ارزش ندب  .برای ا قدات خ اه ناسوووب، واکنش و ا ند م یازم ها و افرا  ا ند  فرآی

 و کنندمی هدیه ااسووان به را قدرت وکار، کسووب منطق اجرای با هاباشوویم. براامهمی

مه به بات جه افرا  اا به خ   از بر های مختص  یاز فا ه ها و  ا ها های مرتبط اسوووت
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ای از اهدا  مختلف رای محدو هامایند. اغلب، چندین فر  از براامه مشوووابهی بمی

ستفا ه می ست، هد  تق یت و قدرتمند کر ن افرا  ا امایند. بنابراین، هد  براامه ای

ست. براامه شان ا سب و کار  ا ه برای ااجات کارهای شم به کاربران ک ش سطح  های 

د. امایند تا آاها بت ااد اقدامات  رستی را ااجات  هنصحیح را  ر زمان مناسب ارایه می

نابراین  کارگیری چندین فر  اسوووت، ب ند ب یازم کاری ا یک ح زه  مات  ر  قدا اکثر ا

بایسووت افرا  قا ر به ارتباط و تعامل با یکدیگر باشووند. تعامل و همکاری ایازمند می

فراتر از چندین براامه اسووت. به همین   ابال ام  ن مراحل مختلفی اسووت و معم بً

ح بابتر اسوووبت به براامه اشوووان  ا ه  لیل اسوووت که سوووطح هفتم ،  ر یک سوووط

  (.12؛1397ش   پ ر راجبر، می

 در ایران اینترنت اشیاء . روند پژوهی تحوالت مربوط به5

سازمان ولت سعه و  سیر تح ل های آنهای  ر حال ت  صت تجربه ام  ن  ها فر

یت با آن قابل هه  کان م اج اد زیرا ام ادار طات را  با ناوری اطالعات و ارت برای های ف

سب  شده قابلیت ارزیابی و ک سیاری از م ار  تجربه  شده و بعالوه ب سیاری فراهم ا ب

های بنابراین بررسی سیر تح بت بکارگیری سیستم ارزیابی و کسب تجربه را اداراد،

سیر رو به تح ل آن و  رک روش بهره گیری اثربخش  اطالعاتی، قرار  ا ن خ    ر م

 ااد با ارزیابی ایازهای اسوووتراتژیک اطالعات، تشوووکیل تهای رقابتی آن میاز قابلیت

ساله ایران و کسب جایگاه اول  20جامعه اطالعاتی به یکی از الزامات سند چشم ااداز 

برای مدیریت اینترات اشووویاء،  (.1396 حدا ی،  عمل بپ شوووااد هعلمی فناوری جام

ها و  ر سوازمان مبتنی بر فناوری بزت اسوت تا ت سوعه تدریجی اقش اینترات اشویاء

به  بشووناسوویم. م اجهه اسووتراتژیک با مدیریت اینترات اشوویاء  ولت ها را به  رسووتی

همراه تعقیب تصوومیمات و اقدامات تاکتیکی برای پاسووخگ یی ایاز فعلی کشوو ر به 

یت قابل طات بر اسووواس  با ناوری اطالعات و ارت اات کن ای، خ   مزیتی ف کا ها و ام

ها به  ابال ها و سووازمانبسوویاری از  ولت آید.می اسووتراتژیک و رقابتی به حسوواب

های خ    ر خصوو ص ها و سوویاسووتگیری مجد   ر خصوو ص براامه ریزیتصوومیم

شیاء راهبری ستند و حتی برخی از ابتدا همه چیز را می اینترات ا سازاد ه خ اهند ب

ستم سی سنتیاما از طرفی با  شته با  یدگاهی های  ستند که  ر گذ  خ   روبه رو ه

جامعه اطالعاتی و فناوری اطالعات  متفاوت با اگرش استراتژیک به سیستم اطالعاتی،

های زماای، ها م جب تحمیل هزینهااد و  ر برخی زمینهو ارتباطات ت سوووعه یافته



     1401 بهار  ♦ 53شماره  ♦14سال  ♦روابط خارجی      197

ساای و مالی به  ولت سازمانایروی اا شده  ش  .ها میها و  با ت جه به مطالب گفته 

 است. های اینترات اشیاءفعالیتبرخی از زماای  روادپژوهی( اشان  هنده 1شکل  

 
 های اینترات اشیاء  ر گروه پلتفرتفعالیتبرخی از خط زماای ااجات  (.1شکل )

 (3 ، ص.1396 آسماای و همکاران، 

 روش تحقیق. 6

صاحب 30شامل  جامعه آماری این تحقیق  شد که امران و خبرگان میافر از  با

جایگاه  ر خدمات  ولت الکتروایک و  مدل مرجعثر ؤبرای شوووناسوووایی سوووط ح م

 ش  .اعتبار سنجی الگ ی مناسب از آاها استفا ه می ای جمه ری اسالمی ایرانمنطقه

 معیار ااتخاب خبرگان به شرح زیر می باشد:

 ر خص ص م ض ع م ر  بحث تخصص و مهارت  .2  ر  سترس باشند؛. 1

که روش ااتخاب خبرگان بص رت  بزت به یکر است .3 بزت را  اشته باشند؛

 باشد.غیرتصا فی و گزینشی می

 ر تحقیق حاضر، جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه ص رت پذیرفته است. 

ستفا ه شده  ر این تحقیق برای خبرگان طراحی شده است تا امر خ    پرسشنامه ا

اعالت امایند و را ت ضوویح  ا ه شووده  ر ف ق  مدل مرجع اینترات اشوویاء  رباره اعتبار

س سؤشامل  شد. ال های عم می میؤال  ر خص ص میزان م افقت با مدل مرجع و  با

شنامه اتایج آزم ن کای  و س شده  ر   ر این پر ستر ه  سنجی مدل گ جهت اعتبار 

اسووتا  برابر  30روایی امرات  ها قرار گرفت.اختیار خبرگان برای تعیین امر اهایی آن

های آماری ت صوویفی و اسووتنباطی تحقیق از اا اع روش ر این  به  سووت آمد. 86/0

ها با جهت اعتبار سنجی مدل مرجع اینترات اشیاء استفا ه شد. کلیه تجزیه و تحلیل

ااجات گر ید. همچنین سووطح  25ویراسووت  SPSSاسووتفا ه از ارت افزار کامپی تری 

 .  ر امر گرفته شده است α=05/0معنی  اری آزم ن 
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 yو  xف لر برای متغیرهای  -ی واحد  یکیهآزم ن ریش :2جدول

 سطح صفر سطح یک

های حالت

 رگرسی ن
کمیت 

بحراای 

 5%) 

ی آماره

 محاسباتی

y 

ی آماره

 محاسباتی

x 

کمیت 

 بحراای

 5%) 

ی آماره

 محاسباتی

y 

ی آماره

 محاسباتی

x 

956/1- 080/4- 249/6- 955/1- 785/0- 704/1- 
بوودون عرا از 

 مبدأ و رواد
 با عرا از مبدأ -760/1 -501/2 -991/2 -47/5 -042/3 -003/3

633/3- 348/3- 96/4- 612/3- 883/2- 835/0- 
با عرا از مبدأ 

 و رواد
x  وy   با تفاضل مرتبه اول پایا

 هستند.
x  وy  .اتیجه  ر سطح ااپایا هستند 

 

 . تجزیه و تحلیل داده ها 7

فر   30بررسووی ت زیع فراواای اخبگان م ر  بررسووی بر اسوواس مرتبه علمی: از    

افر  10 رصوود( اسووتا یار و  4/63افر   19 رصوود( اسووتا ،  3/3افر  1م ر  بررسووی 

  رصد( مربی ب  اد.  3/33 

سیت: از  ساس جن سی بر ا سی ت زیع فراواای اخبگان م ر  برر فر  م ر   30برر

  رصد( مر  هستند. 7/76افر   23زن و  رصد(  3/23افر   7بررسی 

فر  م ر  بررسی  30بررسی ت زیع فراواای اخبگان م ر  بررسی بر اساس سن: از 

افر  11سووال و  50-41 رصوود(  7/36افر   11سووال،  40-30 رصوود(  7/26افر   8

 ااد.سال به باب سن  اشته 51 رصد(  7/36 

شده در ایؤس 7-1 جهت افزایش  پژوهشن ال اول: آیا مدل مرجع ارائه 

ای و ارتقاء جایگاه قدرت منطقهراهبری اینترنت اشــیاء در دولت الکترونیک 

 باشد؟میایران، مناسب 

سی  30از  شده جهت  7/96افر   29افر فر  م ر  برر صد( با مدل مرجع ارا ه   ر

و ارتقاء جایگاه قدرت بررسوووی افزایش راهبری اینترات اشووویاء  ر  ولت الکتروایک 
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تایج آزم ن  و جمله3م افق ب  اد.  ر جدول  قه ای ایران منط ای آور ه شوووده ( ا

 است. 

ای برای مقایسه امرات اساتید  رباره مدل مرجع اتایج آزم ن  و جمله (.3جدول )

و ارتقاء  ارا ه شده جهت بررسی افزایش راهبری اینترات اشیاء  ر  ولت الکتروایک

 ای ایرانجایگاه قدرت منطقه

احتمال مشاهده   رصد فراواای فراواای امر

 شده

 معنی  اری احتمال آزمایش شده

 <0001/0* 5/0 9/0 7/96 29 م افق

   1/0 3/3 1 مخالف

     30 کل

 (p<05/0 ار  معنی 05/0 ر سطح *

ــی میزان ت  ــتگاهثیرأبررس بر ها: های فیزیکی و کنترل کنندهگذاری دس

راهبری  بر افزایش هاهای فیزیکی و کنترل کننده ستگاه اساس اتایج آزم ن کای  و؛

یک لت الکتروا یاء  ر  و ات اشووو قه اینتر قدرت منط گذار اسوووت أتای ایران و  ثیر

 05/0>pستگاه برابر  هاهای فیزیکی و کنترل کننده(. همچنین مقدار کای  و برای  

 99/5بر  رجه آزا ی برا 2 رصد با  95و مقدار کای  و  ر جدول  ر سطح  67/15با 

ست ساتید ت ،ا پذیرفتنی  هاهای فیزیکی و کنترل کننده ستگاه ثیرگذاریألذا از امر ا

 است.

های گذاری  ستگاهثیرأاتایج کای  و تک متغیره برای مقایسه میزان ت (.4جدول )

و  راهبری اینترات اشیاء  ر  ولت الکتروایک ها بر افزایشفیزیکی و کنترل کننده

 ای ایرانارتقاء جایگاه قدرت منطقه

 میزان تاثیر ویژگی
فراوان

 ی

 رصد 

 فراواای

فراواای 

تجمع

 ی

اماره 

 کای  و

 رجه 

 ازا ی

معنی 

  اری
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 ستگاه های 

فیزیکی و 

کنترل کننده 

 ها

 4 67/15 0/40 0/40 12 خیلی زیا 
*004/

0 

    7/66 7/26 8 زیا 

    4/93 7/26 8 مت سط

    7/96 3/3 1 کم

    0/100 3/3 1 خیلی کم

     0/100 30 کل

 مقدار( -p<05/0 ار  معنی 05/0 ر سطح *

سی میزان ت صال: ثیرأبرر اتصووال بر  بر اسوواس اتایج آزم ن کای  و؛گذاری ات

ای و ارتقاء جایگاه قدرت منطقهراهبری اینترات اشووویاء  ر  ولت الکتروایک  افزایش

ست أتایران  صال برابر با p<05/0 ثیرگذار ا  13/32(. همچنین مقدار کای  و برای ات

سطح  صد با  95و مقدار کای  و  ر جدول  ر  ست لذا  81/7 رجه آزا ی برابر  3 ر ا

 اتصال پذیرفتنی است. ثیرگذاریأاز امر اساتید ت

بر  ثیرگذاری اتصالأاتایج کای  و تک متغیره برای مقایسه میزان ت (.5جدول )

 راهبری اینترات اشیاء  ر  ولت الکتروایک افزایش

 ویژگی
میزان 

 تاثیر

فراوان

 ی

 رصد 

فراوان

 ی

فراوان

ی 

تجمع

 ی

اماره 

 کای  و

 رجه 

 ازا ی

معنی 

  اری

 اتصال

خیلی 

 زیا 
20 7/66 7/66 13/32 3 

*000

1/0> 

    4/93 7/26 8 زیا 

    7/96 3/3 1 مت سط
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 3/3 1 کم
0/10

0 
   

خیلی 

 کم
0 0/0     

 30 کل
0/10

0 
    

 مقدار( -p<05/0 ار  معنی 05/0 ر سطح *

ــی میزان ت  بر اسووواس اتایج آزم ن کای  و؛ثیرگذاری رایانش مرزی: أبررس

و ارتقاء جایگاه  راهبری اینترات اشووویاء  ر  ولت الکتروایک رایااش مرزی بر افزایش

قدار کای p<05/0ثیرگذار اسوووت  أت ای ایرانمنطقه یااش (. همچنین م  و برای را

 رجه آزا ی  3 رصد با  95و مقدار کای  و  ر جدول  ر سطح  87/11مرزی برابر با 

 رایااش مرزی پذیرفتنی است. ثیرگذاریأاست لذا از امر اساتید ت 81/7برابر 

رایااش مرزی  تأثیرگذاریاتایج کای  و تک متغیره برای مقایسه میزان  .(6جدول )

 و ارتقاء جایگاه منطقه ای ایران ت اشیاء  ر  ولت الکتروایکراهبری اینترا بر افزایش

 میزان تاثیر ویژگی
فراوان

 ی

 رصد 

فراوان

 ی

فراوان

ی 

تجمع

 ی

اماره کای 

  و

 رجه 

 ازا ی

معنی 

  اری

رایااش 

 مرزی

 3 87/11 0/40 0/40 12 خیلی زیا 
*008/

0 

    0/80 0/40 12 زیا 

    7/96 7/16 5 مت سط

 3/3 1 کم
0/10

0 
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     0/0 0 خیلی کم

 30 کل
0/10

0 
    

 مقدار( -p<05/0 ار  معنی 05/0 ر سطح *

سی میزان   شت داده تأثیرگذاریبرر  بر اسوواس اتایج آزم ن کای  و؛ها: انبا

شت  ا ه شیاء  ر  ولت الکتروایک  بر افزایش هااابا و ارتقاء جایگاه راهبری اینترات ا

(. همچنین مقدار کای  و برای ااباشووت p<05/0اسووت   تأثیرگذاری ای ایرانمنطقه

 رجه آزا ی  2 رصد با  95و مقدار کای  و  ر جدول  ر سطح  60/20برابر با  ها ا ه

 پذیرفتنی است. هاااباشت  ا هتأثیرگذاری است لذا از امر اساتید  99/5برابر 

 هاااباشت  ا ه تأثیرگذاریاتایج کای  و تک متغیره برای مقایسه میزان (.7جدول )

 رانیا یامنطقه گاهیو ارتقاء جا راهبری اینترات اشیاء  ر  ولت الکتروایک بر افزایش

 فراواای میزان تاثیر ویژگی

 رصد 

فراوان

 ی

فراواای 

 تجمعی

اماره 

 کای  و

 رجه 

 ازا ی

معنی 

  اری

ااباشت 

  ا ه ها

 2 60/20 0/70 0/70 21 زیا خیلی 
*000

1/> 

    7/96 7/26 8 زیا 

    0/100 3/3 1 مت سط

     0/0 0 کم

     0/0 0 خیلی کم

 30 کل
0/10

0 
    

 مقدار( -p<05/0 ار  معنی 05/0 ر سطح *
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ــی میزان   بر اسووواس اتایج آزم ن کای ها: چکیدگی داده تأثیرگذاریبررس

و ارتقاء  راهبری اینترات اشووویاء  ر  ولت الکتروایک افزایشها بر  و؛چکیدگی  ا ه

(. همچنین مقدار کای  و برای p<05/0اسوووت   تأثیرگذاری رانیا یامنطقه گاهیجا

 2 رصوود با  95و مقدار کای  و  ر جدول  ر سووطح  60/21ها برابر با چکیدگی  ا ه

ید  ،اسوووت 99/5 رجه آزا ی برابر  ها چکیدگی  ا ه تأثیرگذاریلذا از امر اسوووات

 پذیرفتنی است.

 چکیدگی تأثیرگذاریاتایج کای  و تک متغیره برای مقایسه میزان (.8جدول )

 گاهیو ارتقاء جا راهبری اینترات اشیاء  ر  ولت الکتروایک ها بر افزایش ا ه

 رانیا یامنطقه

 میزان تاثیر ویژگی
فراوان

 ی

 رصد 

فراوان

 ی

فراوان

ی 

تجمع

 ی

اماره کای 

  و

  رجه

 ازا ی

معنی 

  اری

چکیدگی 

  ا ه ها

 2 60/21 3/73 3/73 22 خیلی زیا 
*000

1/0> 

    6/86 3/13 4 زیا 

 4/13 4 مت سط
0/10

0 
   

     0/0 0 کم

     0/0 0 خیلی کم

 30 کل
0/10

0 
    

 مقدار( -p<05/0 ار  معنی 05/0 ر سطح *
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سی میزان   ساس ها: برنامه تأثیرگذاریبرر ها براامه اتایج آزم ن کای  و؛بر ا

 رانیا یامنطقه گاهیراهبری اینترات اشوویاء  ر  ولت الکتروایک و ارتقاء جا بر افزایش

و  40/23ها برابر با (. همچنین مقدار کای  و برای براامهp<05/0اسووت   تأثیرگذاری

ا از است لذ 99/5 رجه آزا ی برابر  2 رصد با  95مقدار کای  و  ر جدول  ر سطح 

 ها پذیرفتنی است.براامهتأثیرگذاری امر اساتید 

ها بر براامه تأثیرگذاریاتایج کای  و تک متغیره برای مقایسه میزان (.9جدول )

 ای ایرانو ارتقاء جایگاه منطقه راهبری اینترات اشیاء  ر  ولت الکتروایک افزایش

 میزان تاثیر ویژگی
فراوان

 ی

 رصد 

 فراواای

فراواای 

 تجمعی

اماره 

کای 

  و

 رجه 

 ازا ی

معنی 

  اری

 براامه ها

 3/73 3/73 22 خیلی زیا 
40/2

3 
2 

*0001

/0> 

    6/96 3/23 7 زیا 

    6/96 0/0 0 مت سط

    0/100 4/3 1 کم

     0/0 0 خیلی کم

     0/100 30 کل

 مقدار( -p<05/0 ار  معنی 05/0 ر سطح *

سی میزان   بر اسوواس اتایج آزم ن کای  و؛تعامل فرآیندها:  تأثیرگذاریبرر

شیاء  ر  ولت الکتروایک  تعامل فرآیندها بر افزایش و ارتقاء جایگاه راهبری اینترات ا

(. همچنین مقدار کای  و برای تعامل p<05/0اسوووت   تأثیرگذاری ای ایرانمنطقه

 رجه  2 رصووود با  95و مقدار کای  و  ر جدول  ر سوووطح  20/6فرآیندها برابر با 

 تعامل فرآیندها پذیرفتنی است.تأثیرگذاری است لذا از امر اساتید  99/5آزا ی برابر 
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 تأثیرگذاریاتایج کای  و تک متغیره برای مقایسه میزان (.10جدول )

راهبری اینترات اشیاء  ر  ولت الکتروایک و  ندها بر افزایشتعامل فرآی

 رانیا یامنطقه گاهیارتقاء جا

 میزان تاثیر ویژگی
فراوان

 ی

 رصد 

فراوان

 ی

فراوان

ی 

تجمع

 ی

اماره 

 کای  و

 رجه 

 ازا ی

معنی 

  اری

تعامل 

 فرآیندها

 2 20/6 7/46 7/46 14 خیلی زیا 
*020/

0 

    0/80 3/33 10 زیا 

 0/20 6 مت سط
0/10

0 
   

     0/0 0 کم

     0/0 0 خیلی کم

 30 کل
0/10

0 
    

 مقدار( -p<05/0 ار  معنی 05/0 ر سطح *

سی میزان   ساس اتایج آزم ن کای  و؛کل:  تأثیرگذاریبرر مدل مرجع بر  بر ا

 رانیا یامنطقه گاهیو ارتقاء جا راهبری اینترات اشووویاء  ر  ولت الکتروایک افزایش

(. همچنین مقدار کای  و برای تعامل مدل مرجع برابر با p<05/0اسوووت   تأثیرگذار

سطح  67/32 صد با  95و مقدار کای  و  ر جدول  ر   67/11 رجه آزا ی برابر  4 ر

 پذیرفتنی است. مدل مرجع تأثیرگذاریاست لذا از امر اساتید 
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 رگذاریتأثی.اتایج کای  و تک متغیره برای مقایسه میزان (11جدول )

راهبری اینترات اشیاء  ر  ولت الکتروایک و ارتقاء  بر افزایش مدل مرجع

 رانیا یامنطقه گاهیجا

 میزان تاثیر ویژگی
فراوان

 ی

 رصد 

 فراواای

فراواای 

 تجمعی

اماره کای 

  و

 رجه 

 ازا ی

معنی 

  اری

مدل 

 کلی

 4 67/32 7/56 7/56 17 خیلی زیا 
*000

1/0> 

    7/86 0/30 9 زیا 

    4/93 7/6 2 مت سط

    7/96 3/3 1 کم

    0/100 3/3 1 خیلی کم

     0/100 30 کل

 مقدار( -p<05/0 ار  معنی 05/0 ر سطح *

: اعتبار الگوی مناسب جهت افزایش راهبری پژوهشسوال دوم . 2 07

از نظر  رانیا یامنطقه گاهیو ارتقاء جا اینترنت اشیاء در دولت الکترونیک

 خبرگان به چه میزان است؟
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 گیرینتیجه
هدا  ملی و  ر این پژوهش     له مهمترین ا نافع ملی از جم تأمین و تحقق م

ترین منابعی آید. اسوونا  راهبر ی ایز یکی از مهمالمللی کشوو رها به شوومار میبین

هستند که چشم ااداز و شی ه تحقق این منافع را روشن می سازاد. از این حیث سند 

کش ر  ر ط ل  و  هه ترین اسنا  راهبر ی ت ان یکی از مهمرا می 1404چشم ااداز 

اخیر  ااسووت که تأکید بسوویاری بر  سووتاور های علمی و فناورااه  ار . این سووند به 

مات ت زیع جهاای و  گاه کشووو ر  ر ا جای قاء  مات ارت  رسوووتی یکی از مهمترین الزا

ای قدرت را برخ ر اری از  ااش پیشرفته و جایگاه اول علمی و فناوری  ااسته منطقه

م ر  اینترات اشوویاء ش ایز تحقق  ولت الکتروایک و کاربسووت اسووت.  ر این پژوه

 بررسی قرار گرفته است.

 ءای که  ر آن اشوویابرای ت صوویف آینده ،مفه می رایااشووی اسووتاینترات اشوویاء 

گیراد. امروزه گر اد و با یکدیگر  ر ارتباط قرار میفیزیکی به اینترات متصووول می

های استاادار  بندی فعالیت بندی و اول یت مسئله اصلی چگ اگی سازماادهی، تقسیم

هایی است که بیشترین منفعت را برای تسریع میزان به کارگیری برای تمرکز بر جنبه

 ر سووط ح تحلیل فر ی، گروهی، و  سووتیابی به کاربر های سووازگار و امن اینترات 
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ای  هد. چالش اصووولی  یگر این اسوووت که کاربر هارا ه می ای و جهاایملی، منطقه

های مختلف اینترات اشیا به استفا ه از استاادار هایی که به ط ر جداگااه ت سط گروه

سعه یابد، ایاز  ار  منم ر امکااپذیر ام  ن بنابراین ارا ه راهکاری به. یا ج امع فنی ت 

ستای حفظ پ یایی  ولت الکتروایک شیاء ه شمند  ر  ولت الکتروایک  ر را و  ورو  ا

از ضووروریات اسووت و با ارا ه ای کشوو ر ی و جایگاه قدرت منطقهارتقاء سووطح فناور

های سایبرفیزیکی اشیا ه شمند  ر  ولت های مناسب برای ت صیف همه ویژگیمدل

شیا ه شمند و ایجا  می الکتروایک ت ان امکان کشف، مدیریت و پرس و ج ی مؤثر ا

 . سایبرفیزیکی را فراهم ام  یک  ولت الکتروایک

صراحت و تسند  متن ر  شم ااداز، رتبه اول از لحاظ علمی و فناوری به  کید أچ

آمده است.  ر شرایط رقابتی، اهدا  بایستی بص رت اسبی و  ر قالب ارخ بیان ش اد. 

بعن ان مثال ارخ رشد اف ی تلفن همراه، ارخ رشد میزان  سترسی به اینترات و ... که 

امارتی کمیسی ن بررسی و امارت  هایبا  وره های زماای مشخص شده  ر آیین اامه

مجمع تشخیص مصلحت امات اسبت ارخ ها یا شاخص های سند چشم ااداز  ر کلیه 

شد.های زیر براامهح زه سنجیده خ اهد  ضمن ماهیت رقابتی و  های بخشی  سند مت

ش رهای منطقه میرتبه بندی جایگاه شد که  ر آن میانهای ک سالمی  ،با جمه ری ا

شمسی(  اشته باشد،  1404یگاه اول را  ر ااتهای براامه زماای  سال ایران بایستی جا

سازی و تق یت مزیت رقابتی ویژه  ر هر ح زه از  سته  شناخت، برج شف،  بنابراین ک

های چشووم ااداز یک راهکار اسووتراتژیک اسووت. مزیت رقابتی ایران  ر ح زه زیربراامه

با اسوووتفا ه از  یک پروژه تحقیقاتیفناوری اطالعات و ارتباطات را می ت ان با اجرای 

شمندان این ح زه کشف و جهت براامه ستراتژیک و بلند امرات اخبگان و اادی ریزی ا

 مدت به اها های ییربط و ییصالح سپر .

همچنین با ت جه به رشد فراگیر و فزاینده اینترات اشیاء ، ایاز به یک مدل مرجع 

 ش  .بیش از همیشه احساس می

برخی از پیشوونها ات راهبر ی  ر راسووتای مدیریت مطل ب تر رواد   ر اهایت ایز

شم ااداز  سند چ شده  ر  ستای تامین اهدا  تعیین  شیاء  ر را شد اینترات ا رو به ر

 ارا ه می گر  : 1404

 ی فناورااههامیز چالشآو رفع م فقیت ای کش رارتقاء جایگاه قدرت منطقه ،

ستلزت  سب  حرکت بام شرفت فناوری اطالعات و  ه ر زمینشتابی متنا پی

بسیج تمات ایروها با اول یت همچنین گسترش جامعه اطالعاتی و  ،ارتباطات

که این فناوری  ارای حرکتی اینترات اشووویاء اسوووت، چرا  ا ن به راهبری
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سیر،  شتن  ر این م ست و به آرامی گات بر ا شتابان و ماهیتی تغییر پذیر ا

صله  شدن فا شتر  صله ما تا هد  میتکن ل ژیک به بی ااجامد و  ر اتیجه فا

غایی یعنی یافتن جایگاهی شوایسوته ایران اسوالمی از لحاظ علم و فناوری 

 ش  . ر منطقه و جهان بیشتر می

  ها و حل فعاباه و پیشگامااه به منم ر رفع چالشایجابی، برخ ر  م اجهه و

سطح شیاء از  سعه اینترات ا شرفت و ت  سایل و م ااع پیش روی پی زیر  م

یاز به عزت ملی برای تدوین  سووواخت تا سوووطح کاربری و بهره بر اری، ا

 سیاست ملی جامع و فراگیر است. 

 س ا  فعالیت س ا  اطالعاتی و  های واکنش بحراای از قبیل آم زش اجباری 

ستفا ه از اینترات  سعه فرهنگ عم می ا سط ح پایه تا باب و ت  ارتباطی از 

سب شیاء، ارایه راه حل متنا ساای  ا شناختی و ایروی اا ساختار جمعیت  با 

ستعدا  کش ر، ایجا  امکااات و محیطی پ یا و ااگیزه های سطح عالی برای ا

لت مر ان و  ناوری، ت جیه منطقی  و گان علمی ف های  رخشوووان و اخب

اینترات  مدیران کالن اسبت به مزیت های رقابتی جامعه استفا ه کننده از

 اینترات اشیاء. اشیاء و لزوت راهبری صحیح

  ر خص ص راه حل و راهکار رفع چالش ها و م ااع سد راه ت سعه و اها ینه 

ساای اماتشدن تجارت الکتروایک می سازی و مند، فرهنگت ان با اطالع ر

مهندسی فرهنگ اینترات اشیاء، ارتقاء خدمات کاربر ی مخابرات و شرکت 

ریت و تصووودی اینترات های خدمات  ا ه ای و از همه مهمتر ااتقال مدی

شیاء  ساختار  ولتی به خص صی و اعمال راهبری  ولتی اینترات ا شیاء از  ا

تنها  ر سوووطح تنمیم مقررات را ی یی  رگ بت ری ( و امارت عالیه، گات 

 های بلندی  ر راستای اجرای الزامات سند چشم ااداز بر اشت.
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